
AD\1009928BG.doc PE519.799v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по бюджети

2013/2095(INI)

15.11.2013

СТАНОВИЩЕ
на комисията по бюджети

на вниманието на комисията по регионално развитие

относно готовността на държавите членки на ЕС за ефективно и 
навременно започване на новия програмен период на политиката на 
сближаване
(2013/2095(INI))

Докладчик по становище: Фредерик Дарден



PE519.799v02-00 2/5 AD\1009928BG.doc

BG

PA_NonLeg



AD\1009928BG.doc 3/5 PE519.799v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по регионално развитие да включи 
в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства политическото споразумение, постигнато на 27 юни относно МФР за 
2014—2020 г.; подчертава, че с оглед на осигуряването на бързо и ефикасно 
започване на новия период на политика за сближаване е от съществено значение 
преговорите по законодателния пакет, споразуменията за партньорство и 
оперативните програми да бъдат приключени възможно най-скоро; подчертава, че 
всякакво закъснение ще предизвика, що се отнася до бюджета, концентриране на 
исканията за плащания в края на периода;

2. припомня, че равнището на „непогасените бюджетни задължения“ (или RAL, от 
френското „reste à liquider“), натрупани в края на МФР 2007—2013 г.1 възлиза на 
две трети от политиката на сближаване; настоява относно необходимостта от 
намиране на стабилно решение, което да позволява намаляването на риска от 
блокиране на изпълнението на програмите на Европейския съюз поради 
неизвършване на плащания; обръща внимание на факта, че макар то да има 
съществено значение за обезпечаване на изпълнението на проекти, подкрепяни от 
политиката на сближаване, правилото N+3 ще окаже въздействие върху 
натрупването на RAL през идващите години, по-специално в случай на закъснения 
при стартирането на новите програми;

3. счита, че принципът на многостепенното управление е от съществено значение за 
ефикасното управление на новата политика на сближаване; подчертава по този 
повод, че местните и регионални органи следва да бъдат приобщени в пълна степен, 
в рамките на съответните си компетенции, в подготовката на програмите и 
споразуменията и в тяхното изпълнение и оценка; подчертава значението на 
осигуряването на адекватен поток от информация и техническа подкрепа за 
съответните органи, с цел да се улесни и оптимизира техния принос на всички етапи 
от този процес;

4. настоява относно факта, че създаването на полезни взаимодействия между бюджета 
на Съюза и бюджетите на държавите членки и на регионалните и местни органи е от 
съществено значение за всякакви усилия за увеличаване на ефективността на 
инвестициите на публичния сектор в ЕС; обръща се отново с искане към Комисията 
да посочи по какъв начин ролята на бюджета на Съюза в това отношение може да 
бъде засилена;

5. отново заявява, че за осигуряването на максимално въздействие на помощта от ЕС, 
интегрираният подход с координация между различните източници на налично 
финансиране и последователността между съществуващите политики и регламенти 

                                               
1 В края на 2013 г. и в случай че коригиращият бюджет №2/2013 бъде одобрен в пълния си размер от 11,2 
милиарда евро, се счита, че общото равнище на RAL би могло да достигне 224 милиона евро, докато 
първоначалните оценки на Комисията предвиждаха цифрата от 180 милиарда евро непогасени бюджетни 
задължения в края на 2013 г.
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са от съществено значение за коригиране на неблагоприятните последици от 
политиките на фискална консолидация;

6. припомня своята позиция относно важността на задължителния преглед и 
преразглеждане на следващата МФР до края на 2016 г., за да се даде възможност на 
следващите Комисия и Парламент да направят преоценка на политическите 
приоритети на Съюза, да адаптират, при необходимост, МФР към новите 
предизвикателства и да отчетат изцяло последните макроикономически прогнози;

7. приветства положителните стъпки, предприети в посока на опростяване и по-голяма 
прозрачност в управлението на фондовете на Съюза; подчертава, че по-простите 
процедури могат да доведат до намаляване на недостатъците и следователно до по-
добро използване на европейските фондове; настоява върху необходимостта да се 
възприеме по-амбициозен подход на равнището на Комисията и на държавите 
членки с цел да се опрости достъпът до процедурите за получаване на финансиране 
от фондовете, правилата относно обществените поръчки и механизмите за контрол 
и да се осигури ясна и достъпна информация за бенефициерите от фондовете и за 
възможностите за финансиране.
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